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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Narkotyki. Narkomania.
Ogólnopolski Telefon
Zaufania

tel. 0801-199-990

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
1. Telefon zaufania oferuje profesjonalnà pomoc
w zakresie informacji, porad, wsparcia
psychologicznego dla:
• Osób uzale˝nionych od narkotyków
• Osób okazjonalnie u˝ywajàcych narkotyków
• Rodziców i przyjació∏ osób u˝ywajàcych narkotyków
• Pedagogów, nauczycieli, wychowawców
• Wszystkich innych osób zaintersowanych tym
problemem
2. Ca∏kowity koszt po∏àczenia wynosi jednà jednostk´
taryfikacyjnà TP S.A.

Poradnia Profilaktyki
Ârodowiskowej
„Studio Maraton II”

00-892 Warszawa
ul. Elektoralna 26
mgr Mariola Oms
tel.: (0-22) 620-64-35

Czynne: pon., czw., pt. 9.00–19.00, wt. 12.00–19.00,
Êr. 10.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22)
620-28-31, czynny pon., czw. w godz.: 15.00–19.00
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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Stowarzyszenie
„Eleuteria” NZOZ
Poradnia Uzale˝nieƒ
dla Doros∏ych

00-154 Warszawa
ul. Dzielna 7
tel.: (0-22) 831-78-43
tel./fax: (0-22) 636-64-31
eleuteria@op.pl
kier. Barbara
Robaszkiewicz

Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Program leczenia substytucyjnego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Inne: terapia rodzin, par, ma∏˝eƒstw
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne: trening asertywnoÊci, grupa terapeutyczna
dla osób uzale˝nionych od opiatów utrzymujàcych
abstyn´cj´ wspomagana przyjmowaniem blokerów
receptorów opoidowych
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
7. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: pon., czw.
18.00–20.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji
Dzieci i M∏odzie˝y

00-154 Warszawa
ul. Dzielna 7
tel.: (0-22) 831-19-20
kier. Krystyna Malinowska
koordynator poradni
uzale˝nieƒ Krzysztof
Markiewicz

Czynne: pon., wt., Êr. 12.00–19.00, czw. 9.00–18.00,
pt. 9.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 20 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce
do leczenia
• Grupa postrehabilitacyjna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
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• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Neurologiem, psychologiem
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Rodzinna Poradnia
Profilaktyki i Terapii
Uzale˝nieƒ „MONAR”

00-681 Warszawa
ul. Ho˝a 57
tel.: (0-22) 621-13-59
fax: (0-22) 622-00-10
anyk@wp.pl
kier. Adam Nyk

Czynne: pon.–pt. 9.00–21.00
1 Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
9. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
10. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
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• Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22)
621-13-59, czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

01-381 Warszawa-Bemowo
ul. Powstaƒców Âlàskich 9
tel./fax: (0-22) 664-32-55
mmarusa@autograf.pl
koordynator
Ma∏gorzata Marusa

Czynne: pon., pt. 10.00–14.00, wt., Êr., czw. 16.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Konsultacje specjalistów: prawnik, psychiatra,
instruktor tereapii uzale˝nieƒ, piel´gniarka-edukator,
psycholog
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Konsultacje specjalistów: prawnik, psychiatra,
instruktor tereapii uzale˝nieƒ, piel´gniarka-edukator,
psycholog
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Konsultacje specjalistów: prawnik, psychiatra,
instruktor tereapii uzale˝nieƒ, piel´gniarka-edukator,
psycholog
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje specjalistów: prawnik, psychiatra,
instruktor tereapii uzale˝nieƒ, piel´gniarka-edukator,
psycholog
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Prawnikiem, psychiatrà, instruktorem terapii
uzale˝nieƒ, piel´gniarkà-edukatorem, psychologiem

Stowarzyszenie
„Pomoc Socjalna”

Warszawa
ul. Leszno 17
tel.: (0-22) 632-11-30
fax: (0-22) 631-48-61
sps@qdnet.pl
prezes Katarzyna Sikorska

Czynne: pon., czw. 9.00–16.00, wt., Êr., pt., 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
• Inne: szczepienia przeciw grypie, WZWB, zapaleniu
p∏uc
3. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
4. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
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5. Badania na:
• Zaka˝enie HIV
6. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
„MONAR”

02-398 Warszawa
ul. Powstaƒców
Wielkopolskich 17
tel. (0-22) 823-65-31
823-65-32
kier. T. Harasimowicz

Czynne pon.–pt. 10.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22)
823-65-31, czynny w godz.: 10.00–19.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Towarzystwo Rodzin
i Przyjació∏ Dzieci
Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U“
Poradnia Profilaktyczno-Spo∏eczna

02-620 Warszawa
ul. Pu∏awska 120/124
tel. (0-22) 844-44-70
844-44-49
powrotzu@o2.pl
www.idn.org.pl/u
przew. Kazimierz Zar´bski

Czynne: pon.–pt. 10.00–20.00, sob.10.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Inne: poradnictwo telefoniczne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
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4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne: interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22) 844-44-70,
0 801 109 696, czynny w godz.pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
NZOZ Centrum
03-750 Warszawa
Interwencji Kryzysowej
ul. Grodzieƒska 65
Stowarzyszenia „KARAN” tel./fax: (0-22) 618-65-97
0-800-120-289
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. El˝bieta ¸yczewska

Czynne: pon.,wt., Êr., pt. 9.00–17.00, wt, czw. 10.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
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• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie/bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – p∏atnie
10. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: Êr. 17.30
11. Placówka posiada telefon zaufania nr 0-800-120-289,
czynny w godz. pracy placówki
12. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
OÊrodek Profilaktyki
Uzale˝nieƒ
Punkt Konsultacyjny PTZN

00-020 Warszawa
ul. Chmielna 10A/21
tel.: (0-22) 828-26-73
tel./fax: (0-22) 827-22-43
tznbiuro@wa.home.pl
www.pzn.org.pl
Przewodniczàca ZG
Anna Kuciak

Czynne: pon.–pt. 9.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupa rozwojowa dla eksperymentujàcych
z substancjami psychoaktywnymi
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22) 827-22-43,
czynny w godz. pracy placówki

Samodzielny Wojewódzki
Zespó∏ Publicznych
Zak∏adów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 27
tel. (022) 825-20-31
wew. 286
tel./fax: (022) 825-49-63
sekretariat@
szpitalnowowiejski.pl
kier. Teresa
Were˝yƒska-Boliƒska

Czynne: pon., wt., czw., pt. 8.00–12.00, Êr. 8.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Przeciwdzia∏ania
Uzale˝nienia od Ârodków
Psychoaktywnych
Stowarzyszenia
dla Rodzin

03-736 Warszawa
ul. Zàbkowska 39 m. 2
tel./fax: (0-22) 619-42-67
sdr.stowarzyszenie@
interia.pl
dyr. Anna Szymczak

Czynne: pon.–pt. 11.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• M∏odzie˝owe grupy wsparcia, rozwoju osobistego,
program aktywizacji i doradztwa zawodowego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Terapia rodzinna, konsultacje indywidualne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej

M∏odzie˝owa Poradnia
Uzale˝nieƒ
PowiÊlaƒskiej Fundacji
Spo∏ecznej

00-542 Warszawa
ul. Mokotowska 55
tel.: (022) 622-99-09
fax: (022) 625-79-22
mpu@pfs.pl
www.pfs.pl
kier. Sylwester Soçko

Czynne: pon.–pt. 11.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Hostel
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne

Dzia∏ ds. Uzale˝nieƒ OPS
Dzielnicy Mokotów
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

02-640 Warszawa
ul. Gagarina 27
tel.: (0-22) 841-93-49
ops.profilaktyka@wp.pl
kier. Monika Cwyl

Czynne: pon.–pt. 11.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Konsultacje indywidualne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje indywidualne
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
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• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Dzia∏alnoÊç informacyjno-konsultacyjna
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem, pedagogiem
NZOZ Dzienny OÊrodek
Readaptacyjno-Rehabilitacyjny
Dla M∏odzie˝y
Stowarzyszenia
„ORDO EX CHAO”

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 12 lok. 34
tel./fax: (0-22) 826-62-34
exchao@o2.pl
narkotyki_pomoc.waw.pl
kier. Magdalena
Nowak-Strelnikov

Czynne: pon.–pt. 14.00–20.00, sob.–niedz. 11.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 26 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
– bezp∏atnie
• Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych

Centrum Psychologicznej
Pomocy Rodzinie
przy Towarzystwie
„POWRÓT Z U”

00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 16 m. 1
tel./fax: (0-22) 621-33-71
dyr. Agnieszka Jezierska

Czynne: pon.–pt. 10.00–20.00, sob., ndz. w czasie
trwania warsztatów
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Interwencja kryzysowa, warsztaty
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Konsultacje, porady, interwencje
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej

Stowarzyszenie „MONAR” 00-666 Warszawa
Âwietlica Socjoul. Noakowskiego 10
terapeutyczna „U Kota”
tel.: (0-22) 353-48-81
bozena.malyszko@
gmail.com
kier. Bo˝ena Ma∏yszko

Czynne: pon.–pt. 11.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 25 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
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• Warsztaty umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych
dla osób eksperymentujacych z narkotykami
i zagro˝onych narkomanià, interwencje kryzysowe
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
Dzia∏ ds. Uzale˝nieƒ OPS
Dzielnicy Mokotów
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 30
tel./fax.: (0-22) 646-82-99
ops.profilaktyka@wp.pl

Czynne: pon.–Êr. 11.00–19.00, czw., pt. 8.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Konsultacje indywidualne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje indywidualne
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Dzia∏alnoÊç informacyjno-konsultacyjna
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem, pedagogiem

Poradnia Profilaktyki
Spo∏ecznej „MARATON”

02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 4
tel./fax: (0-22) 644-95-15
funmaraton@interia.pl
kier. Maria Tatarska

Czynne: pon.–czw. 13.00–21.00, pt. 12.00–20.00,
sob., ndz. grupy wg harmonogramu
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
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• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Instytut Psychiatrii
i Neurologii – Punkt
Konsultacyjny
przy Odziale
Detoksykacjnym

02-957 Warszawa
al. Sobieskiego 1/ 9
tel.: (0-22) 45-82-759
fax: (0-22) 651-93-11
chmielew@ipin.edu.pl
kier. Karina Chmielewska

Czynne: czwartek 13.30–15.30
Placówka przyjmuje osoby w wieku od 18 lat
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych od narkotyków
• Kwalifikacja pacjentów do leczenia detoksykacyjnego

Mazowieckie Towarzystwo
Rodzin i Przyjació∏
Dzieci Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U”

00-764 Warszawa
ul. Sobieskiego 112
tel.: (0-22) 851-46-56
tel/fax.: (0-22) 844-44-30
biuro@uzaleznienia.pl
www.uzaleznienia.pl
Przew. Robert Rutkowski

Czynne: pon.–pt. 9.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
93

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OÊrodek Terapii
Uzale˝nieƒ „Polana”

00-629 Warszawa
ul. Oleandrów 5/8
tel.: (0-22) 825-00-45
fax.:(0-22) 825-11-00
a.tylska@osrodekpolana.pl
www.osrodekpolana.pl
kier. Krzysztof Tylski

Czynne: pon.–pt. 10.00–20.00, sob., ndz.
– po uprzednim uzgodnieniu
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie

Oddzia∏ Dzienny dla Dzieci
i M∏odzie˝y Uzale˝nionej
od Ârodków
Psychoaktywnych
przy SZP ZLO Warszawa
Praga-Pó∏noc

03-759 Warszawa
ul. Otwocka 1
tel./fax: (0-22) 741-16-30
punkt.otwocka@wp.pl
www.punktotwocka.pl
kier. Joanna Kalinowska

Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 24 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
5. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
7. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

SP ZOZ
Centrum Odwykowe

04-092 Warszawa
ul. Zgierska 18a
tel./fax: (0-22) 870-03-77
niejestessam@wp.pl

Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
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Gminny Punkt
Konsultacyjny Profilaktyki
i Rozwiàzywania
Problemów Uzale˝nieƒ

www.centrumodwykowe.
waw.pl
dyr. Danuta LeÊniewska

• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igie∏ i strzykawek
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
• Pracownikiem socjalnym
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: sob.
17.30–19.30
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Mirkowska 56
tel.: (0-22) 754-49-49
754-35-35
kier. Barbara Robaszkiewicz

Czynne: pon, Êr, pt. 17.00–20.00, wt. 17.00–18.30,
czw. 18.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
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• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Placówka posiada telefon zaufania nr (0-22)
754-49-49, 754-35-35, czynny w godz. pracy
placówki
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia Rodzinna
Dzia∏ajàca Przy PCPR
w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Mazowiecki
ul. Mickiewicza 30
tel./fax: (0-29) 717-31-99
poradniarodzinna@tlen.pl
Marzena Janicka

Czynne: pon.–pt. 8.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 65 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

SZPZOZ im. Dr Józefa
Psarskiego w Ostro∏´ce
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ

07-410 Ostro∏´ka
Al. Jana Paw∏a II 120
tel.: (0-29) 760-31-99
fax: (0-29) 760-28-29
Cecylia Jechna

Czynne: pon.–pt. 8.00–19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
• Psychologiem
5. Placówka prowadzi badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
6. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

07-410 Ostro∏´ka
ul. OÊwiatowa 1
tel./fax: (0-29) 764-45-36
pppostroleka@o2.pl
psycholog Beata Drabot

Czynne: pon.–pt. 8.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci do 22 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

96

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
Poradnia Terapii
Uzale˝nienia od Alkoholu
i Wspó∏uzale˝nienia
przy SP ZOZ

07-300 Ostrów Mazowiecki
ul. Okrzei 8
tel.: (0-29) 746-23-67
kier. Anna Baku∏a

Czynne: pon., Êr., czw. 8.00–18.00, wt., pt. 8.00–16.40
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Terapia rodzin
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
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Piaseczyƒski Oddzia∏
Mazowieckiego
Towarzystwa Rodzin
i Przyjació∏ Dzieci
Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U”

05-500 Piaseczno
ul. Nadarzyƒska 13
tel.: (0-22) 756-89-52
biuro@uzaleznienia.pl
www.uzaleznienia.pl
Przew. Ewa Remesz

Czynne: pon. 9.00–13.00, czw. 9.00–12.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Grupy wsparcia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej

Stowarzyszenie Pomocy
„Arka Noego”
Oddzia∏ w P∏ocku
Centrum Przeciwdzia∏ania
Narkomanii

09-400 P∏ock
ul. Chopina 1
tel.: (0-24) 362-71-40
0-504-609-409
luzz@o2.pl,
arka@arka.kdm.pl
www.arka.kdm.pl
kier. Ewa Gruszczyƒska

Czynne: wt., Êr., czw. 16.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do
leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych
abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód
zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem
narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie/bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-24) 362-71-40,
czynny w godz. pracy placówki

Punkt Konsultacyjny
„MONAR”

09-402 P∏ock
Pl. Dàbrowskiego 1
tel.: (0-24) 364-54-12
kier. Janusz Krajewski

Czynne: pon.–pt. 9.00–17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Psychologiem, profilaktykiem uzale˝nieƒ
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
8. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´: czw. 19.30,
ndz. 15.15
9. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-24) 364-54-12,
czynny w godz. pracy placówki
Centrum Rozwoju
OsobowoÊci dla Dzieci
i M∏odzie˝y
NZOZ Poradnia Rodzinna
Uzale˝nieƒ

26-600 Radom
ul. ˚eromskiego 27
tel./fax: (048) 362-20-46
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. Dorota Chmiel

Czynne: pon.–pt. 12.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
6. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
„MONAR”

26-612 Radom
ul. Struga 57a
tel./fax: (0-48) 364-76-00
radomporadnia@monar.org
www.monar.org
kier. Konrad ˚urek

Czynne: pon.–pt. 10.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
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• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-48) 364-76-00,
czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób
Uzale˝nionych
i Wspó∏uzale˝nionych
„POWRÓT Z U”

08-110 Siedlce
ul. Kiliƒskiego 40
tel.: (0-25) 633-31-81
powrotzu@wp.pl
www.powrotzu.neostrada.pl
Prezes Marianna
Podniesiƒska

Czynne: pon., pt. 10.00–21.00, wt.–czw. 10.00–20.00,
sob. 9.00–16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Program leczenia substytucyjnego
• Inne: interwencje kryzysowe, socjoterapeutyczna
Êwietlica Êrodowiskowa dla dzieci i m∏odzie˝y
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Edukacja rodzinna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Inne: çwiczenia i warsztaty asertywnoÊci, rozwoju
osobistego, eliminowania agresji, komunikacji
niewerbalnej i wyra˝ania uczuç
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Sta∏a wspó∏praca z sàdem rodzinnym i dla nieletnich
oraz karnym, kuratorami
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania na:
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• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
• Umo˝liwiajàcego rozpoznanie dostarczonej
substancji – bezp∏atnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny ds.
Problemów Narkomanii
przy placówce wsparcia
dziennego PTZN
Oddzia∏ w Sochaczewie

96-500 Sochaczew
ul. 15-Sierpnia 2
tel.: (0-46) 862-55-89
0-694-860-230
kier. S∏awomir Szadkowski

Stowarzyszenie Pomocy
„Arka Noego” Centrum

96-500 Sochaczew
ul. 600-lecia 90

Czynne: pon.–czw. 19.00–21.00, pt. 19.00–20.00,
sob. 12.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Psychologiem, pedagogiem
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
9. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, spotkania odbywajà si´ w czw. o godz.
19.00–21.00
10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-46)
862-55-89 lub 0694-860-230 czynny w godz. pracy
placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Czynne: pon., Êr., czw. 16.00–20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.˝.
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Przeciwdzia∏ania
Narkomanii
OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ
Punkt Konsultacyjny

tel.: (0-46) 862-27-50
0-510-196-762
arka@kdm.pl
ewelyyna@o2.pl
www.arka.kdm.pl
dyr. Ewelina P´czek

2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
p∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-46) 862-27-50,
0-510-196-762, czynny: pon.–sob. 16.00–20.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych

Oddzia∏y / Pododdzia∏y detoksykacyjne
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Samodzielny Wojewódzki
Zespó∏ Publicznych
Zak∏adów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 27
tel.: (0-22) 825-20-31
wew. 286
tel./fax: (022) 825-49-63
sekretariat@
szpitalnowowiejski.pl
kier. Teresa
Were˝yƒska-Boliƒska

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• metadon
• Inne: objawowo
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Jest grupa wst´pna
6. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Instytut Psychiatrii
i Neurologii
Oddzia∏ Detoksykacyjny
dla Osób Uzale˝nionych

02-957 Warszawa
al. Sobieskiego 9
tel.: (0-22) 45-82-759
fax: (0-22) 651-93-11

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
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od Substancji
Psychoaktywnych
DETOX

chmielew@ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
kier. Karina Chmielewska

• metadon
• klonidyna
• Inne: objawowo
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 11–14 dni

Samodzielny Wojewódzki
Publiczny Zespó∏
Zak∏adów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej
Oddzia∏ Leczenia Zespo∏ów
Abstynencyjnych
po Ârodkach
Psychoaktywnych

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1
tel.: (0-48) 332-47-12
332-46-86
332-46-41
fax: (0-48) 332-15-08
www.szpitalpsychitryczny.
radom.pl
p.o. ordynator
Grzegorz Nawara

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• klonidyna
• buprenorfina
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 7–14 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Mazowieckie Centrum
Nauropsychiatrii
i Rehabilitacji Dzieci
i M∏odzie˝y
Oddzia∏ Detoksykacyjny

05-400 Otwock
ul. Borowa 6/12
tel./fax.: (0-22) 788-02-72
fax: (0-22) 779-52-10
p.o. kier. Anna Batijewska

1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 20 r.˝.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta
do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• Leki objawowe, neuroleptyki
4. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

NZOZ FENIX
Oddzia∏ Detoksykacyjny

05-850 O˝arów Maz.
Ws. Kaputy
ul. Umiastowska 50a
tel.: (0-22) 722-50-26
fax: (0-22) 752-58-74
detox@detox.com.pl
www.detox.com.pl
ordynator El˝bieta Kornacka

1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Placówka posiada program motywowania
pacjenta do dalszego leczenia
3. Metoda detoksykacji
• metadon
• Leki objawowe, bunondol
4. Przeci´tny czas trwania programu
detoksykacyjnego – 7–10 dni
5. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV

Placówki stacjonarne
Nazwa placówki

Dane placówki

NZOZ Centrum
03-750 Warszawa
Interwencji Kryzysowej
ul. Grodzieƒska 65
Stowarzyszenia „KARAN” tel./fax:(0-22) 618-65-97
karan@karan.pl

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
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www.karan.pl
kier. El˝bieta ¸yczewska

• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Substancje wziewne (kleje, rozpuszczalniki etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka/poza terenem
oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
10. Inne: nauka umiejetnoÊci przydatnych w ˝yciu,
Trening Zast´powania Agresji wyrównujacy deficyt
umiej´tnoÊci prospo∏ecznych

NZOZ „MONAR”
OÊrodek Wczesnej
Rehabilitacji

00-223 Warszawa
ul. Wenedów 2
tel.: (0-22) 635-00-01
wenedow@monar.org
kier. Pawe∏ Bia∏ek

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4.Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych

Mazowieckie Centrum
Nauropsychiatrii

08-400 Garwolin
Al. Legionów 11

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 r.˝.
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i Rehabilitacji Dzieci
i M∏odzie˝y w Zagórzu
k/Warszawy
Szpital w Garwolinie
Oddzia∏ III Podwójnych
Diagnoz

tel.: (0-25) 682-22-51
wew. 232, 231
fax: (0-25) 684-32-13
terapiamlodziez@wp.pl
kier. Zbigniew Michalczyk

NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

07-400 Ostro∏´ka
ul. Inwalidów
Wojennych 21
tel./fax: (0-29)764-39-70

3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Substancje wziewne (kleje, rozpuszczalniki etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 10 tygodni, program diagnostyczno-motywacyjny,
nast´pnie pacjenci sà kwalifikowani i kierowani
do oÊrodków rehabilitacyjnych, oddzia∏ów
podwójnych diagnoz, terapii ambulatoryjnej
oraz oÊrodków socjoterapeutycznych
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Terapii zintegrowanej (psychoterapia
+farmakoterapia), psychoterapii indywidualnej
i grupowej z obszaru poznawczo-behawioralnego
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia, ale placówka nie posiada warunków
wzmocnionego zabezpieczenia
10. Przyjmowane i leczone osoby z wspó∏istniejàcymi
zaburzeniami psychicznymi, psychologiczna diagnoza
zainteresowaƒ i uzdolnieƒ oraz praktyczny rozwój
zainteresowaƒ, diagnoza psychiatryczna oraz diagnoza
etapu zaawansowania stopnia uzale˝nienia
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 31
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 18 do 45 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzale˝niajàej nie jest kryterium
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kier. Jolanta Sza∏aƒcka
monar-oka@wp.pl

NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

08-412 G∏osków
Gmina Borowie
G∏osków 43
tel.: (0-25) 681-64-24
683-05-33
fax: (0-25) 681-64-24
gloskow@monar.org
kier. El˝bieta Zieliƒska

przyj´cia do oÊrodka
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
10. Dodatkowo: pi∏ka no˝na
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 16 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Rodzaj substancji uzale˝niajàcej nie jest kryteriun
przyj´cia do Êrodka
6. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
• Pow. 24 miesi´cy
7. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
8. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
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9. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
10. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
11. Inne: hodowla zwierzàt, uprawa roÊlin, sport, nauka
umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu
PTZN NZOZ OÊrodek
Rehabilitacjyjno-Readaptacyjny
dla M∏odzie˝y w Wólce
Przybojewskiej

09-151 Grodziec
powiat p∏oƒski
Gmina: Czerwiƒsk n/Wis∏à
wieÊ: Wólka
Przybojewska 58a
tel.: (0-22) 785-26-74
(0-24) 231-81-06
fax: (0-24) 231-80-47
wolkaprzybojewska1
@poczta.onet.pl
www.ptzn.org.pl
dyr. El˝bieta Paw∏osek

Samodzielny Wojewódzki
Zespó∏ Publicznych
Zak∏adów
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej w Warszawie
Oddzia∏ XVI Terapii
Uzale˝nienia
od Substancji
Psychoaktywnych

96-321 Grzmiàca
Grzmiàca 9
tel./fax: (0-46) 857-17-97
kier. Krystyna Grzywiƒska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 21 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzale˝niajàcej nie jest kryterium
przyj´cia do oÊrodka
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
10. Inne: nauka umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu,
uprawa roÊlin, uprawianie sportów
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 26
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
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6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Elementach modelu Minesota
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
10. Inne: realizacja programu „Ekoszansa”
OÊrodek Readaptacyjny
dla Osób Wymagajàcych
Okresowej Pomocy
ze Wzgl´dów
Spo∏ecznych
i Medycznych

Oddzia∏ w Anielinie
05-480 Karczew
Anielin 2
tel.: (0-22) 788-79-44
779-10-43
fax: (0-22) 788-13-07
oranielin@wp.pl
kier. Iwona Malinowska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 60
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: zaj´cia edukacyjne, sportowe, artystyczne
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NZOZ Terapia Uzale˝nieƒ
„Cisowa”

05-825 Czarny Las
ul. Cisowa 20
tel.: (0-22) 792-15-17
357-91-92
A. Bujalska 0-504-231-849
A. ¸´cki 0-606-321-290
fax: (0-22) 357-91-93
aleksylecki@wp.pl
W∏aÊciciel Aleksy ¸´cki
kier. merytoryczny
Agata Bujalska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 22
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia
do 12 m-cy
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Modelu Minesota
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji

M∏odzie˝owy OÊrodek
Rehabilitacji
Warszawskiego
Towarzystwa
DobroczynnoÊci

05-152 Czosnów
Powiat: Nowodworsk
Kazuƒ Bielany 288
tel.: (0-22) 794-02-97
fax: (0-22) 632-24-01
wtd_biuro@op.pl
www.republika.
pl/wtd_osrodek
kier. Katarzyna
Pu∏awska-Popielarz

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 27
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 19 do 56 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzale˝niajàcej nie jest kryterium
przyj´cia do oÊrodka
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
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• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
10. Inne: uprawianie sportów i turystyka
OÊrodek Readaptacyjny
dla Osób Wymagajàcych
Okresowej Pomocy
ze Wzgl´dów
Spo∏ecznych
i Medycznych,
Oddzia∏ w Konstancinie

05-510 Konstancin
ul. Graniczna 30
tel./fax: (0-22) 756-30-07
kier. Jerzy Siczek

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 12
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: zaj´cia edukacyjne, sportowe, artystyczne,
praca w wymiarze duchowy

NZOZ OÊrodek „MONAR”
W Ostro∏´ce
Filia w Lipiance

07-440 Lipianka
tel./fax.: (0-29) 768-24-01
monarlipianka@wp.pl
kier. Mariusz Kowarski

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 45
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–18 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
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• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: trening asertywnoÊci, trening konstruktywnych
zachowaƒ, warsztaty zapobiegania nawrotom, obozy
letnie i zimowe, si∏ownia, bilard, Êciana
wspinaczkowa, tenis ziemny, tenis sto∏owy,
siatkówka, internet, ciemnia fotograficzna
Oddzia∏ Diagnostyki
i Krótkoterminowej
Terapii dla M∏odzie˝y
Uzale˝nionej
Szpital w Otwocku

05-400 Otwock
ul. Borowa 6/12
tel.: (0-22) 779-20-12
fax: (0-22) 779-52-10
ordynator oddzia∏u
El˝bieta Sobkowiak

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 15 do 19 lat
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Ârodków pobudzajàcych (amfetamina, kokaina etc.)
• Halucynogeny (LSD etc.)
• Opiaty (heroina, kompot, morfina etc.)
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci korekcyjnej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
10. Inne: praca w ogrodzie, pracownia techniczna
z elementami stolarstwa, si∏ownia, obozy
tereapeutyczne (2x w roku – konny i narciarski)
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OÊrodek Readaptacyjny
dla Osób Wymagajàcych
Okresowej Pomocy
ze Wzgl´dów
Spo∏ecznych
i Medycznych,
Oddzia∏ w Piastowie

05-820 Piastów
ul. Reymonta 27
tel./fax: (0-22) 723-70-65
kier. Ma∏gorzata Górska

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 22
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesi´cy
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊrodka/
poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: zaj´cia edukacyjne, sportowe, artystyczne,
praca w wymiarze duchowym

NZOZ „MONAR”
OÊrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

96-313 Jaktorów
Budy Zosine 109
tel./fax: (0-46) 856-51-91
budyzosine@monar.org
www.budyzosine.monar.org
kier. Krzysztof Balcerek

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 26
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
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– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia
8. Inne: opieka nad zwierz´tami, kontakt ze spo∏ecznoÊcià
lokalnà, zaj´cia sportowe, obozy terapeutyczne letnie
i zimowe, wycieczki krajoznawcze, zaj´cia
edukacyjno-rozwojowe
NZOZ OÊrodek
Readaptacyjny
Dla Osób Uzale˝nionych
„Nasz Dom”
Stowarzyszenie „KARAN”

26-600 Radom
ul. ¸àkowa 122
tel./fax: (0-48) 360-46-05
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. ks. dr Bronis∏aw
Pawe∏ Rosik

Filia NZOZ OÊrodek
Szkoleniowy EKO-ART
„KARAN”

26-930 Bogucin
powiat kozienicki
gmina Garbatka Letnisko
Bogucin 81 A

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 17 do 35 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje osoby uzale˝nione od:
• Mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (na terenie oÊrodka)
– gimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (na terenie oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
10. Inne: zaj´cia plastyczne, kó∏ka teatralne
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 17 do 35 r.˝.
3. Placówka tylko dla m´˝czyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
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Samodzielny Wojewódzki
Publiczny Zespó∏
Zak∏adów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej
Oddzia∏ Terapii Uzale˝nieƒ
od Ârodków
Psychoaktywnych

tel./fax: (0-48) 384-82-22
kier. ks. dr. Bronis∏aw
Pawe∏ Rosik

• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
9. Inne: zaj´cia praktyczne, hodowla zwierzàt, trening
umiej´tnoÊci prospo∏ecznych

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1
tel.: (0-48) 332-47-12
332-46-86
332-46-41
332-46-91
fax: (0-48) 332-15-08
www.szpitalpsychiatryczny.
radom.pl
p.o. ordynator Grzegorz
Nawara

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesi´cy
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Badania na:
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– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Inne: nauka umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu,
uprawianie sportów
NZOZ OÊrodek
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
„MONAR”

07-200 Wyszków
ul. 3 maja 65,
ul. Komunalna 10a
tel.: (0-29) 742-97-97
tel./fax: (0-29) 742-48-43
0-501-617-390
monarwyszkow@interia.pl
www.wyszkow.monar.org
kier. Jagoda W∏adoƒ

1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 37
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 30 r.˝.
3. Placówka koedukacyjna
4. OÊrodek przyjmuje matki uzale˝nione wraz z dzieçmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
6. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– podstawowej (poza terenem oÊrodka)
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
• Badania na:
– Zaka˝enie HIV
– Zaka˝enie HCV
– Zaka˝enie HBV
8. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
9. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
10. Dodatkowo: gospodarstwo ekologiczne, hodowla
zwierzàt, hipoterapia, pracownia poligraficzna
i komputerowa, nauka j. angielskiego i niemieckiego,
zaj´cia sportowe, mieszkania readaptacyjne
i hostel
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Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki

Dane placówki

Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci

Stowarzyszenie
„Pomoc Socjalna”

01-199 Warszawa
ul. Leszno 17
tel.: (0-22) 632-11-30
fax: (0-22) 631-48-61
sps@qdnet.pl
prezes Katarzyna Sikorska

Czynne: pon., czw. 10.00–15.30, wt., Êr., pt. 9.00–14.30
• Testowanie bezp∏atne dla osób przyjmujàcych narkotyki
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie

Centrum Diagnostyki
i Leczenia Chorób
Przenoszonych Drogà
P∏ciowà – Zak∏ad
Diagnostyczny

02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 82 a
tel.: (0-22) 629-38-23
fax: (0-22) 502-21-08
kier. dr n.med. Magdalena
Malejczuk

Czynne: pon. – pt. 8.00-14.00
• Badania bezp∏atne dla ubezpieczonych w NFZ i dla
osób leczonych z powodu innej choroby przenoszonej
drogà p∏ciowà

Centrum Diagnostyki
i Leczenia Chorób
Przenoszonych Drogà
P∏ciowà
Poradnia Chorób
Wenerycznych
Klinika Dermatologii
i Wenerologii

02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 82 a
tel.: (0-22) 502-13-13
502-11-61
fax: (0-22) 502-21-08
smajewski@kl.
amwaw.edu.pl
dyr. prof. dr hab. med.
S∏awomir Majewski

Czynne: pon.–pt. 8.00–14.00
• Badania bezp∏atne dla ubezpieczonych w NFZ i dla
osób leczonych z powodu innej choroby przenoszonej
drogà p∏ciowà
• Poradnictwo przed i po teÊcie

